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چکیده
در اين مطالعه ،پايداري اکسيداتيو ميگوي ) (Metapenaeus stebbingiپخته آماده مصرف تحت تاثير افزودن اسانس هاي
ترخون و مرزه طي دوره  3ماهه نگهداري در سردخانه مورد بررسي قرار گرفت .نمونه هاي ميگو با اسانس هاي
ترخون) (Artemisia dracunculus L.و مرزه ) (Satureja hotensis L.تيمار و به روش هاي مختلف (سرخ کردن ،طبخ
در فر و بخارپز) پخته شدند .طي نگهداري در حالت انجماد ،هيدروليز چربي با اندازه گيري اسيدهاي چرب آزاد و ميزان
اکسيداسيون از طريق اندازه گيري عدد پراکسيد و تيوباربيتوريک اسيد ارزيابي شد .از آنتي اکسيدان سنتزي بوتيل هيدروکسي
تولوئن (BHT) 1جهت مقايسه فعاليت آنتي اکسيداني استفاده شد .در پايان دوره نگهداري ،باالترين ميزان اسيدهاي چرب آزاد
(پس از شاهد) در نمونه هاي حاوي مرزه بخارپزشده ( 3/2درصد اسيد اولئيک) و کمترين ميزان در نمونه هاي حاوي مرزه و
ترخون سرخ شده ( 1/11و  1/75درصد اسيد اولئيک) مشاهده شد .پائين ترين عدد پراکسيد نيز پس از  BHTدر ميگوي
بخارپز حاوي ترخون ( 0/92ميلي اکي واالن/کيلوگرم چربي) مشاهده گرديد .عدد تيوباربيتوريک اسيد در نمونه هاي سرخ
شده و پخته در فر حاوي اسانس مرزه ( 0/55و  0/42ميلي گرم مالون آلدهيد/کيلوگرم چربي) بيشتر از نمونه هاي حاوي
ترخون (0/44و  0/38ميلي گرم مالون آلدهيد/کيلوگرم چربي) بود .نتايج مطالعه حاضر نشان داد که اسانس هاي ترخون و
مرزه اکسيداسيون چربي را در محصول به تعويق مي اندازد و نمونه هاي تيمار شده با اسانس ترخون داراي اسيد چرب آزاد،
شاخص پراکسيد و تيوباربيتوريک اسيد پائين تري نسبت به نمونه هاي حاوي اسانس مرزه و نيز شاهد بودند .همچنين ،بهترين
زمان نگهداري محصول با استفاده از اسانس هاي ترخون و مرزه براي نمون هاي سرخ شده ،پخته در فر و بخارپز ،به ترتيب،1 ،
 2و  3ماه بود.
لغات کلیدی:آنتي اکسيدان ،ترخون ،مرزه ،ميگو ،نگهداری در سردخانه
*نویسنده مسئول

Butylated hydroxytoluene:

1
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مقدمه
محصوالت آماده مصرف (پيش پخته) معموال طي دوره
نگهداري يه صورت منجمد ذخيره مي شوند .فرآيند پيش
پختن سبب بهبود طعم ،غير فعال نمودن آنزيم ها و
کاهش قابل مالحظه تعداد ميکروارگانيسم ها مي گردد .با
اين حال ،عمليات آماده سازي ماده غذايي ،مانند فرآيند
حرارتي ،منجر به افزايش سطح ،تخريب بافتي و قرار
گرفتن اجزاي فسفوليپيدي غشاي سلولي و نيز چربي بين
عضالني در معرض عوامل پرواکسيدان ،ورود هوا به بافت و
سرعت بخشيدن به واکنش هاي اکسيداتيو ،دناتوره شدن
پروتئين ها و تغيير رنگ محصول مي گردد (Mc Bride
) .et al., 2007ميگو داراي مقدار زيادي اسيدهاي چرب
غير اشباع از جمله اسيدهاي چرب امگا ( 3اسيد
لينولنيک ،ايکوزاپنتانوئيک اسيد و دوکوزاهگزانوئيک اسيد)
و اسيدهاي چرب امگا ( 6اسيد لينولئيک ،اسيد
آراشيدونيک) مي باشد ( .)Mokhlesi et al., 2011به
همين دليل ،محصول پخته آماده مصرف آن نسبت به
ساير محصوالت گوشتي بيشتر در معرض فساد اکسيداتيو
و وقوع تغييرات نامطلوبي همانند تخريب عطر ،طعم ،بو،
رنگ ،بافت و توليد ترکيبات سمي ناشي از اکسيداسيون
چربي قرار دارد ) .(Kanner, 1994بنابراين به کار بردن
ترکيباتي که بتوانند سرعت فرآيند اکسيداسيون را کاهش
دهند ،کيفيت محصول را حفظ نمايند و نيز موجب
افزايش پايداري اکسيداتيو و عمر ماندگاري فرآورده گردند،
از اهميت ويژه اي برخوردار است .با توجه به تاثيرات
منفي نگهدارنده هاي شيميايي متداول در صنعت غذا از
جمله آنتي اکسيدان هاي سنتزي مانند بوتيل هيدروکسي
تولوئن ) ،(Butylated hydroxytoluene: BHTبوتيل
هيدروکسي آنيزول (Butylated hydroxyanisole:
) BHAو پروپيل گاالت ) (Propyl gallate: PGبر
سالمت مصرف کنندگان ،در سال هاي اخير محققان
متعددي به بررسي تاثير آنتي اکسيداني اسانس ها و
عصاره هاي گياهي به عنوان نگهدارنده هاي طبيعي در
مواد غذايي مختلف پرداخته اند ;(Nasiri et al., 2014
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) .Fahim Dejban et al., 2013به طور مثال ،نتايج
بررسي تاثير پوشش خوراکي فعال حاوي صمغ دانه ريحان
و تيمول بر ميزان اکسيداسيون در ميگو ( Litopenaeus
 )vannameiطي سرخ کردن عميق نشان داد که پوشش
حاوي  10درصد تيمول ميزان ارزش پراکسيد را در
مقايسه با کنترل  46/4درصد کاهش مي دهد (Khazaei
) .et al., 2016در مطالعه  )2007( Tokurميزان
محصوالت اوليه اکسيداسيون چربي در ماهي قزل آالي
رنگين کمان ) (Oncorhynchus mykissکه توسط
روش هاي مختلف تحت تيمار حرارتي ( سرخ کردن،
پختن در فر و کباب کردن) قرار گرفته بود ،افزايش يافت.
همچنين Bakar ،و همکاران ( )2008گزارش نمودند که
عدد پراکسيد اوليه ( 1/78ميلي اکي واالن در کيلوگرم
چربي) به  2/80 ،2/65و  3/12ميلي اکي واالن در
کيلوگرم چربي ،به ترتيب ،در ماهي خال مخالي
) (Scomberomorous guttatusسرخ شده ،کبابي شده
و بخار پزشده افزايش يافت .افزايش قابل مالحظه اي در
عدد پراکسيد نمونه هاي سرخ شده تيمارشده با هر دو
اسانس طي ذخيره سازي منجمد در دوره  3ماهه مشاهده
شد ،با اين حال ،تشکيل هيدروپراکسيد در اين نمونه ها
نسبت به نمونه هاي شاهد کندتر بود.
همچنين Serdaroglu ،و )2005( Felekogluنشان
دادند که عدد پراکسيد تکه هاي ماهي ساردين (Sardina
) pilchardusتيمار شده با عصاره رزماري طي نگهداري
منجمد به طور قابل مالحظه اي کمتر از گروه شاهد در
شرايط نگهداري مشابه بود .اجزاي تشکيل دهنده اسانس
هاي گياهي همچون ترخون و مرزه در پژوهش هاي اخير
به طور وسيعي مورد بررسي قرار گرفته است (Adiguzel
et al., 2007; Ayoughi et al., 2011; Gulluce et

) . al., 2003; Kordali et al., 2005گياه ترخون
) (Artemisia dracunculus L.از خانواده کاسني جزء
گياهان علفي معطر است که داراي خواص دارويي بسياري
مي باشد .در بين ترکيبات عمده موجود در اين اسانس
استراگول و اوسيمن باالترين فعاليت آنتي اکسيداني را
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دارند ) .(Zargari, 1989جنس مرزه
) hotensis L.نيز از خانواده چتريان جزء گياهان علفي
يک ساله است که ضمن کاربرد به عنوان چاشني و ادويه
واجد گستره وسيعي از خواص بيولوژيکي و دارويي ،از
جمله ضد قارچ ،ضد باکتري وآنتي اکسيداني ،مي باشد و
در ميان ترکيبات موجود در اسانس آن ،کارواکرول و
تيمول داراي بيشترين اثر آنتي اکسيداني هستند
).(Zargari, 1989
نظر به تمايل روزافزون مصرف کنندگان به استفاده از مواد
غذايي عاري از نگهدارنده هاي سنتزي و با توجه به اينکه
بخشي از محصوالت ميگو در کشور به صورت پيش پخته و
آماده مصرف عرضه ميگردد و نيز اين محصوالت از ارزش
اقتصادي بااليي برخوردار مي باشند ،هدف از انجام اين
مطالعه بررسي فعاليت آنتي اکسيداني گياهان ترخون و
مرزه بر پايداري اکسيداتيو ميگوي (Metapenaeus
) stebbingiپخته آماده مصرف طي دوره  3ماهه نگهداري
در سردخانه بود.
(Satureja

مواد و روش کار
تهیه اسانس ها و آنالیز آنها
اسانس هاي ترخون ) (Artemisia dracunculus L.و
مرزه ) (Satureja hotensis L.از برگ و ساقه خشک
شده گياهان (برداشت شده در اواخر ماه مهر  1395از
منطقه شهر ري ،تهران) به روش تقطير با بخار با استفاده
از دستگاه کلهونجر (به مدت  2ساعت) تهيه گرديد و آناليز
ترکيبات آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به
طيف سنج جرمي )( (GC/MSترموکوئست تريس جي
سي  2000فينيگان (انگلستان)) انجام شد .ويژگي هاي
گاز کروماتوگراف عبارت بود از :ستون موئينه  DB5به
طول  30متر و قطر داخلي  250ميکرومتر و ضخامت اليه
داخلي  0/25ميکرومتر ،با برنامه دمايي  50تا  265درجه
سانتي گراد و همراه با افزايش تدريجي  2/5درجه سانتي
گراد در هر دقيقه و نگهداري ستون در  265درجه سانتي
گراد به مدت  30دقيقه .دماي اتاقک تزريق  250درجه

سانتي گراد و سرعت جريان گاز هليم  1/5ميلي ليتر در
دقيقه بود .طيف سنجي جرمي به روش يونيزاسيون
الکتروني ( )EIبا انرژي يونيزاسيون  70الکترون ولت و
دماي منبع يونيزاسيون  250درجه سانتي گراد بود.
ترکيبات اسانس ها بر اساس مقايسه مدت زمان و اجزاي
طيف هاي جرمي آنها با ( )RIبازداري نسبي و مقادير
ذخيره شده در کتابخانه رايانه اي وايلي  n.17و نايست
(مؤسسه ملي استاندارد و فناوري) )(Adams, 2001
شناسايي و بر اساس ميانگين دو تزريق اسانس تعيين
مقدار گرديد.
بررسي فعالیت آنتي آکسیداني اسانس ها (فعالیت
مهارکنندگي ˙:)DPPH
جهت بررسي فعاليت آنتي اکسيداني اسانس هاي گياهي
آزمون ارزيابي قدرت جذب راديکال پايدار 2و' –2دي
فنيل  -1پيکريل هيدرازيل ( ˙ )DPPHبه کار رفت .اساس
آزمون ،واکنش راديکال چربي دوست ˙ DPPHبا آنتي
اکسيدان ها ( اهداء کننده هيدروژن) مي باشد ،لذا
راديکال ˙ DPPHبه شکل کاهش يافته در مي آيد ،رنگ
محلول از بنفش تيره به زرد روشن تبديل مي شود و در
نتيجه ميزان جذب در طول موج  515-517نانومتر
کاهش مي يابد .جهت بررسي بهتر فعاليت آنتي راديکالي،
از فاکتور  IC50استفاده مي شود که بيانگر غلظتي از
اسانس ها است که قادر به کاهش غلظت راديکال آزاد
˙ DPPHبه  50درصد مقدار اوليه مي باشد و با استفاده از
نمودار استاندارد محاسبه مي گردد .در اين آزمون از آنتي
اکسيدان سنتزي  BHTبه عنوان کنترل مثبت استفاده
شد ).(Apostolidis et al., 2007
آماده سازی نمونه
سه کيلوگرم ميگوي موزي ()Metapenaeus stebbingi
در فصل پائيز ،آبان  ،1395از بازار محلي جزيره قشم
خريداري و در عرض  24ساعت در مجاورت يخ به
آزمايشگاه منتقل گرديد .پس از سرکني و رگ گيري ،يک
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گروه از نمونه ها بالفاصله آناليز (اسيد چرب آزاد ،ارزش
پراکسيد و مواد واکنشگر با تيوباربيتوريک اسيد) شد و به
عنوان نمونه تازه -خام به کار رفت .سه گروه از نمونه ها با
اسانس ترخون ،سه گروه ديگر با اسانس مرزه و سه گروه با
( BHTبه عنوان کنترل مثبت) تيمار شدند ،به اين صورت
که نمونه ها در اسانس ( 20گرم در ليتر ،نسبت محلول
حاوي اسانس به ميگو  2به  )1به مدت  1-2دقيقه غوطه
ور و سپس به روش هاي مختلف طبخ شدند .يک گروه از
نمونه هاي هر تيمار به مدت  1دقيقه در روغن آفتابگردان
در دماي  180درجه سانتيگراد سرخ ،گروه دوم به مدت
 10دقيقه در  220درجه سانتيگراد در فر پخته و گروه
سوم به مدت  10دقيقه در  150درجه سانتيگراد بخارپز
(با استفاده از فر بخارپز تحت فشار ) گرديد .سه گروه
بدون اسانس نيز به عنوان شاهد با روش هاي مشابهي
تهيه شدند  .يک نمونه از هر گروه (با يا بدون اسانس)
بالفاصله آناليز و بقيه نمونه ها در فريزر  -18درجه
سانتيگراد به مدت  3ماه نگهداري شدند و در پايان هر ماه
مورد آناليز قرار گرفتند.
اندازه گیری چربي کل
سنجش ميزان چربي کل به روش سوکسله توسط حالل
اتر دوپترول و با استفاده از دستگاه سوکسله (،Quickfit
انگلستان) مطابق روش  )1995( Jamesانجام شد.
اندازه گيري درصد اسيدهاي چرب آزاد :ميزان اسيد چرب
آزاد در نمونه ها به روش تيتراسيون اسيديمتري
عصارههاي بالي و داير پس از افزودن اتانول و استفاده از
فنل فتالئين به عنوان معرف مطابق روش AOCS
( )1994انجام شد.
اندازه گیری عدد پراکسید
روش به کار رفته در اين پژوهش بر اساس اکسيداسيون
آهن ( )IIبه آهن ( )IIIتوسط هيدروپراکسيدها و تشکيل
کمپلکس آهن (-)IIIتيوسيانات براي تعيين عدد پراکسيد
به کمک اسپکتروفتومتري (مدل .(Jenway ،6305
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اندازه گیری مواد واکنشگر با عدد تیوباربیتوریک
اسید
در اين مطالعه جهت ارزيابي روند توليد محصوالت ثانويه
اکسيداسيون چربي ها ،شاخص ميزان ترکيبات واکنش
دهنده با اسيد تيوباربيتوريک يا  ، TBARS2مطابق روش
Yeو همکاران ( ،)2009به کار رفت.
تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روش آناليز
واريانس يکطرفه ( )one-way ANOVAجهت آناليز
ويژگي هاي شيميايي انجام شد .بررسي وجود يا عدم
وجود اختالف معنيدار بين مقادير حاصل با استفاده از
آزمون توکي ( )Tukey HSDانجام شد .معناداربودن
اختالف بين داده ها در سطح اطمينان  p>0/05تعيين
شد .از نرم افزار  SPSS 20براي آناليز آماري و Excel
براي رسم نمودارها استفاده شد.
نتایج
محتواي چربي نمونه هاي ميگوي سفيد ريز  0/81درصد
به دست آمد .اجزاي تشکيل دهنده اسانس ها در جدول 1
ارائه شده است .ترکيبات عمده اسانس مرزه شامل تيمول
( 29/1درصد) ،کارواکرول ( 26/6درصد) ،گاما-ترپينن
( 24/72درصد) ،پارا-سيمن ( 7/55درصد) و آلفا-ترپينن
( 3/96درصد) و اسانس ترخون شامل استراگول (81/89
درصد) ،بتا-سيس-اوسيمن ( 4/62درصد) ،بتا-ترانس-
اوسيمن ( 3/44درصد) ،ال-ليمونن ( 1/67درصد) و اوژنول
متيل اتر ( 1/49درصد) بود.
مطابق دادههاي بدست آمده BHT ،در مقايسه با
تيمارهاي آنتي اکسيداني طبيعي ،باالترين فعاليت
آنتياکسيداني را نشان داد ( 90/05درصد).

Thiobarbituric Acid Reactive Substances
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جدول  : 1ترکیبات تشکیل دهنده اسانس های مرزه و ترخون بر اساس نتایج کروماتوگرافي گازی/طیف سنجي جرمي
Table 1: Essential oil composition of savory and tarragon identified by GC/MS

اسانس مرزه
نام ترکیب
آلفا--توژن
آلفا-پينن
کامفين
سابينن
بتا-پينن
بتا-ميرسين
آلفا-فالندرن
دي-3-کارن
آلفا-ترپينن
بتا -فالندرن
1و-8سينئول
گاما-ترپينن
آلفا-ترپينولن
سيس-سابينن يدرات
لينالول
بورنئول
پارا-سيمن
آلفا-ترپينئول
سيس-دي هيدرو کارون
کارواکرول متيل اتر
تيمول
کارواکرول
تيمول استات
کارواکرول استات
تي-کاريوفيلين
آروما دندرين
نريل استات
آلفا-هومولن
اسپاتولنول
بتا-بيسابولن
اسپاتولنول
آلفا-بيسابولول

اسانس ترخون

میزان

شاخص

(درصد)

بازداری

1/24
0/71
ناچيز
ناچيز
0/35
1/68
0/33
ناچيز
3/96
0/55
ناچيز
24/72
ناچيز
ناچيز
ناچيز
ناچيز
7/55
ناچيز
ناچيز
0/1
29/1
26/6
0/3
0/1
0/52
ناچيز
ناچيز
ناچيز
ناچيز
0/99
0/12
ناچيز

929
937
950
991
984
993
1040
1011
1021
1032
1037
1059
1146
1067
1104
1164
1185
1190
1195
1245
1290
1299
1352
1371
1415
1432
1436
1452
1483
1508
1574
1681

نام ترکیب
-1ار-آلفا-پينن
کامفين
سابينن
بتا-پينن
بتا-ميرسين
ال-ليمونن
بتا-ترانس-اوسيمن
بتا-سيس-اوسيمن
آلفا-ترپينولن
الو-اوسيمن
استراگول
پولگون
بورنيل استات
تيمول
کارواکرول
دلتا-المين
اوژنول
ايي-متيل سينامات
اوژنول متيل اتر
کاريوفيلين
دکاالکتون
ژرماکرين دي
بتا يونون
بيسيکلوژرماکرين
آلفا-فارنزين
بتا-سسکوئي فالندرن
اسپاتولنول
کاريوفيلين اکسايد
اسپاتولنول
کاريوفيلنيل الکل
هرينيارين
-2پنتادکانون-6،10،14،تري متيل

-1،2،4تري آزولو [ 3،4آ] پيريدين-3 ،فنيل

فيتول

میزان

شاخص

(درصد)

بازداری

0/64
0/05
0/05
0/09
0/11
1/67
3/44
4/62
0/33
0/71
81/89
0/05
0/19
0/14
0/31
0/09
0/44
0/43
1/49
0/1
0/17
0/21
0/09
0/16
0/1
0/09
0/17
0/14
0/91
0/05
0/13
0/06
0/2
0/48

932
943
968
974
986
1027
1039
1050
1085
1128
1215
1240
1287
1290
1306
1335
1358
1380
1404
1418
1467
1479
1489
1494
1504
1521
1578
1583
1609
1647
1717
1840
1933
2110
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در بين غلظتهاي مختلف اسانس مرزه ،بيشترين درصد
فعاليت ربايش راديکال در غلظت  1درصد مشاهده گرديد
که اثر آنتي راديکالي بهتري را نسبت به ساير غلظتهاي
اسانس نشان داد ( 59/1درصد) ) .(p<0/05در خصوص
اسانس ترخون ،بيشترين ميزان فعاليت ( 68درصد) بعد از
 BHTمربوط به سطح غلظت 0/75درصد بود ).(p<0/05
همانطور که مالحظه مي شود فعاليت آنتي اکسيداني و
ضدراديکالي اسانس ترخون به طور معناداري بيشتر از
اسانس مرزه است ) .(p<0/05ميزان اسيدهاي چرب آزاد
در نمونه هاي ميگو تيمار شده با اسانس هاي مرزه و
ترخون طي سه ماه نگهداري منجمد در شکل ( )1ارائه

بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی )... (Metapenaeus stebbingi

شده است.
داده هاي به دست آمده از ارزيابي شاخص پراکسيد (،PV
ميلي اکي واالن  /کيلوگرم چربي) در شکل ( )2نشان داده
شده است .عدد پراکسيد اوليه در ميگوي تازه خام معادل
 0/052ميلي اکي واالن در کيلوگرم چربي بود .باالترين
عدد پراکسيد پس از شاهد در ميگوي سرخ شده حاوي
ترخون و مرزه ( به ترتيب 2/87 ،و  2/77ميلي اکي
واالن/کيلوگرم چربي) و پائين ترين عدد پراکسيد نيز پس
از  BHTدر ميگوي بخارپز حاوي ترخون ( 0/924ميلي
اکي واالن  /کيلوگرم چربي) مشاهده گرديد.

شکل  :1تغییرات میزان اسیدچرب آزاد در میگوی موزی پخته تیمار شده با اسانس ها طي دوره نگهداری منجمد
Figure 1: Free fatty acid changes in essential oil-treated cooked shrimp during frozen storage
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شکل  :2تغییرات شاخص پراکسید (میلي اکي واالن/کیلوگرم چربي) در میگوی موزی پخته تیمار شده با اسانس ها طي دوره نگهداری منجمد
Figure 2: Peroxide value (meq/kg fat) changes in EO-treated cooked shrimp during frozen storage.

نتايج به دست آمده از اندازه گيري ميزان  TBARSدر
نمونه هاي پيش پخته تيمار شده با اسانس هاي ترخون و
مرزه در شکل ( )3ارائه شده است .عدد تيوباربيتوريک
اسيد در نمونه هاي سرخ شده و پخته در فر حاوي اسانس
مرزه( 0/55و  0/42ميلي گرم مالون آلدهيد/کيلوگرم)

بيشتر از نمونه هاي حاوي ترخون ( 0/44و  0/38ميلي
گرم مالون آلدهيد /کيلوگرم) بود( )p>0/05و ساير نمونه
ها (طبخ شده در فر و بخارپز) عدد تيوباربيتوريک اسيد
پائين تري نسبت با نمونه هاي فوق داشتند(.)p>0/05
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بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی )... (Metapenaeus stebbingi

شکل :3تغییرات شاخص تیوباربیتوریک اسید در میگوی موزی پخته تیمار شده با اسانس ها طي دوره نگهداری منجمد
Figure 3: TBARS value changes in EO-treated cooked shrimp during frozen storage

بحث
در مطالعه اي که توسط  Kordaliو همکاران ()2005
انجام شد ترکيبات اصلي اسانس ترخون شامل آنتول
( 81/0درصد) ،بتا-اوسيمن ( 9/6درصد) ،ليمونن (3/1
درصد) و متيل اوژنول ( 1/8درصد) گزارش گرديد.
همچنين Ayoughi ،و همکاران ( )2011نيز ترکيبات
عمده اين اسانس را آنتول (51/72درصد) ،بتا-اوسيمن
( 8/32درصد) ،متيل اوژنول ( 8/06درصد) ،ليمونن (4/94
درصد) و لينالول ( 4/94درصد) اعالم نمودند .در پژوهش
حاضر ترکيب اصلي اسانس ترخون شامل استراگول
( 81/89درصد) است که ايزومر آنتول مي باشد .در اين
تحقيق ،ترکيبات عمده اسانس مرزه نيز شامل تيمول،
کارواکرول ،گاما-ترپينن ،پارا-سيمن و آلفا-ترپينن بوده که
58

در تحقيقات متعددي ظرفيت باالي هيدروژن دهندگي،
جذب راديکال هاي آزاد و فعاليت آنتي اکسيداني قابل
مالحظه اين مونوترپن ها اثبات شده است (Fathi et al.,
) .2013, Moghadam, 2015نتايج آناليز شيميايي
اسانس مرزه در مطالعه حاضر با نتايج  Gulluceو
همکاران ( )2003تقريبا مشابه است .در مطالعه ايشان،
عمده ترين ترکيبات اسانس مرزه تيمول ( 28/9درصد)،
کارواکرول ( 26/1درصد) ،گاما-ترپينن ( 21/5درصد)،
پارا-سيمن ( 10درصد) ،آلفا-پينن ( 3درصد) ،آلفا-ترپينن
( 2/7درصد) و بتا-پينن ( 2/5درصد) گزارش گرديد.
همچنين ،درمطالعه اي که توسط  Adiguzelو همکاران
( )2007در خصوص اسانس مرزه انجام گرفت ،عمده ترين
ترکيبات اسانس عبارت بودند از :تيمول ( 40/54درصد)،
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گاما-ترپينن ( 18/56درصد) ،کارواکرول ( 13/98درصد) و
پاراسيمن ( 8/98درصد) .به هر حال ،تفاوت در ترکيب
شيميايي اسانس هاي يک گونه گياهي در مطالعات
مختلف مي تواند به زمان برداشت ،وضعيت جغرافيايي،
شرايط خاک و عوامل ژنتيکي مربوط باشد (Damjanovic
).et al., 2011
هيدروليز تري گليسريدها و تشکيل اسيدهاي چرب آزاد
در مواد غذايي ،به تنهايي منجر به کاهش ارزش تغذيه اي
نمي گردد ،ليکن افزايش ميزان اسيدهاي چرب آزاد منجر
به اعمال تاثيرات قابل مالحظه بر حالليت پروتئين (از
طريق واکنش با پروتئين ها و برقراري پيوند با استخالف
هاي قطبي مختلف اين ترکيبات حالليت را کاهش مي
دهند) و نيز سرعت بخشيدن به روند اکسيداسيون
اسيدهاي چرب نسبت به انواع استريفيه شده مي
گردد ).(Kanner, 1994; Rodriguez et al., 2008
پژوهشگران متعددي گزارش نموده اند که تشکيل اسيد
چرب آزاد در محصوالت ماهي حرارت ديده ،نتيجه تجزيه
ترکيباتي با وزن مولکولي باال مانند تري گليسيريدها و
فسفوليپيدها مي باشد ) .(Losada et al., 2006در اين
مطالعه ،ميزان واکنش هاي منجر به هيدروليز و آزادسازي
اسيدهاي چرب در نمونه هاي ميگوي پخته شده در فر و
نيز نمونه هاي بخارپز شده افزايش يافت Bakar .و
همکاران ( )2008نيز گزارش نمودند که فرايندهايي چون
بخارپز کردن ،کباب کردن و طبخ در مايکروويو ميزان
اسيدهاي چرب آزاد را در ماهي خال مخالي افزايش مي
دهد ،به نظر مي رسد وجود همزمان دو عامل حرارت و
رطوبت موجب تسهيل فرايند ليپوليز مي گردد .در اين
مطالعه ،ميزان اسيد چرب آزاد در همه گروه ها طي مدت
ذخيره سازي در حالت انجماد افزايش يافت .آنزيم هاي
ليپوليتيک موجود در بافت حتي در دماي  -20درجه
سانتيگراد نيز فعال هستند ،لذا ميتوانند موجب افزايش
سطح اسيدهاي چرب آزاد طي نگهداري منجمد گردند.
نتايج پژوهش  Ozyurtو همکاران ( )2009طي بررسي
تاثير عصاره رزماري بر ميزان فساد هيدروليتيک در شاه

سال بیست و هفت /شماره 3

ماهي ) (Mullus barbatusپخته شده حاکي از اين بود
که افزودن اين عصاره تاثيري در جلوگيري و يا کاهش
تشکيل اسيدهاي چرب آزاد در نمونه ماهي نداشته است.
همچنين ،در اين رابطه ،در مطالعه )2001( Abdel-Aal
مشاهده شد که تيمار آنتي اکسيداني ماهي نيل کارموت
) (Claries lazeraبا تري پلي فسفات سديم ،اسيد
اسکوربيک ،اسيد سيتريک و  Na2EDTAو سپس
نگهداري آن در  -18درجه سانتيگراد موجب افزايش سطح
اسيدهاي چرب آزاد در نمونه شد و افزودن آنتي اکسيدان
ها تاثيري در جلوگيري از تشکيل اين ترکيبات نداشته
است .در پژوهش حاضر ،استفاده از اسانس مرزه و ترخون
موجب کاهش جزئي در تشکيل اسيدهاي چرب آزاد در
نمونه هاي تيمارشده و حرارت ديده نسبت به شاهد (فاقد
اسانس) گرديد.
در پژوهشي که به ارزيابي تاثير پوشش ژالتيني حاوي
اسانس برگ نارنج بر شاخص پراکسيد ميگو صورتي
 )(Parapenaeus longirostris Lucasطي نگهداري
در سرما پرداخته شد ،مشاهده گرديد نمونه هاي پوشش
يافته با ژالتين حاوي اسانس نسبت به نمونه هاي کنترل،
به طور معناداري ،ارزش پراکسيد پائين تري داشتند
) .(Alparslan et al., 2016در نتايج ارائه شده در شکل
( )2مشاهده مي شود که ميزان پراکسيد تا ماه دوم
افزايش و سپس کاهش يافته و در مقابل آن TBARS
افزايش يافته است ،اين روند ناشي از تجزيه محصوالت
اوليه اکسيداسيون (کاهش ارزش پراکسيد) و توليد
محصوالت ثانويه اکسيداسيون ) (TBARSمي باشد .تيمار
با اسانس ترخون و در رتبه بعدي اسانس مرزه در
جلوگيري از تشکيل هيدروپراکسيدها در نمونه هاي
ميگوي طبخ شده در طول ذخيره سازي در حالت انجماد
موثر بوده است.
وجود اسانس ها در نمونه هاي طبخ شده در فر و بخارپز
شده موجب شده تا اين نمونه ها در کل دوره نگهداري
عدد تيوباربيتوريک اسيد پائين تري نسبت به نمونه هاي
سرخ شده نشان دهند .پوشش ژالتيني حاوي اسانس برگ
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نارنج به ميزان قابل توجهي موجب کاهش شاخص
تيوباربيتوريک اسيد در ميگوي صورتي طي دوره نگهداري
در سرما شده است ).(Alparslan et al., 2016
همچنين ،گزارش شده که پوشش خوراکي فعال حاوي
تيمول شاخص تيوباربيتوريک اسيد را در ميگوي سرخ
شده به روش عميق در مقايسه با نمونه کنترل 40/8
درصد کاهش مي دهد )Bakar .(Khazaei et al., 2016
و همکاران ( )2008گزارش نمودند که عدد اوليه
 0/54( TBARSميلي گرم مالون دي آلدهيد/کيلوگرم)
در عضله خام ماهي خال مخالي پس از پخت به روش
سرخ کردن ،کباب کردن ،بخارپز کردن و حرارت دادن با
مايکروويو ،به ترتيب به  3/13 ،2/80 ،2/65و  2/98ميلي
گرم مالون دي آلدهيد/کيلوگرم افزايش يافت .در مطالعات
ديگر همچون مطالعه  )2007( Tokurنيز مشاهده شد که
ارزش  TBARSاوليه ( 0/22مالون دي آلدهيد/کيلوگرم)
در عضله ماهي قزل آالي رنگين کمان پخته شده در فر به
 5/78ميلي گرم مالون دي آلدهيد/کيلوگرم افزايش يافته و
ساير روش هاي حرارت دادن مانند سرخ کردن ،کباب
کردن و دودي نمودن نيز موجب افزايش عدد TBARS
مي گردند .در مطالعه  Cadunو همکاران ( )2008گزارش
گرديد که ارزش  TBARSدر ميگوي ماريناد و تيمار شده
با عصاره رزماري  2/7برابر کمتر از گروه شاهد (فاقد
عصاره رزماري) بود ،زيرا ترکيبات واجد فعاليت آنتي
اکسيداني در عصاره با احياي ترکيبات حاصل اکسيداسيون
از ادامه روند اکسيداسيون و افزايش  TBARSجلوگيري
مي نمايند.
مطابق شکل ( )3نوساناتي در ميزان مالون آلدهيد توليد
شده در نمونه ها طي دوره نگهداري 3ماهه در فريزر
مشاهده مي شود .کاهش در ميزان  TBARSمي تواند به
علت به وجود آمدن محصوالت ناشي از اکسيداسيون
ليپيدها ،و واکنش مالون دي آلدهيد موجود با اين
ترکيبات و يا ترکيبات ديگر مانند پروتئين هاي
ميوفيبريلي باشد ).(Nakhost and Karl, 1984
Sharifianو همکاران ( )2011نشان دادند که غلظت
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بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی )... (Metapenaeus stebbingi

 TBARSدر ماهي شوريده ) (Otolithes ruberدر روز
پانزدهم نگهداري در پودر يخ  3/75ميلي گرم مالون دي
آلدهيد/کيلوگرم بافت و پايينتر از حد مجاز ( 5ميليگرم
مالون دي آلدهيد/کيلوگرم بافت) بوده است .در مطالعه
حاضر ،با وجود افزايش  TBARSطي ذخيره سازي ،اين
عدد در همه نمونه ها کمتر از حد غير قابل پذيرش (5
ميلي گرم مالون دي آلدهيد/کيلوگرم) مطابق طبقه بندي
گزارش شده توسط محققان بود .مطابق نتايج مطالعه
حاضر ،افزودن اسانس ترخون و پس از آن اسانس مرزه به
خصوص به نمونه هاي پخته شده در فر باعث کاهش
ميزان  TBARSنسبت به ساير نمونه ها گرديد و کمترين
تاثير اسانس ها در نمونه هاي بخارپز شده مشاهده شد .در
کل ،مي توان نتيجه گرفت که استفاده از هر دو اسانس در
جلوگيري از اکسيداسيون چربي به خصوص در نمونه هاي
پخته شده در فر و سرخ شده موثر واقع مي شود.
نتايج نشان داد که اکسيداسيون چربي در محصول طي
فرايند حرارتي و نيز نگهداري منجمد افزايش مي يابد.
همچنين ،اسانس هاي ترخون و مرزه اکسيداسيون چربي
را طي نگهداري منجمد به تعويق مي اندازند .نمونه هاي
تيمار شده با اسانس ترخون داراي اسيد چرب آزاد،
شاخص پراکسيد و تيوباربيتوريک اسيد پائين تري نسبت
به نمونه هاي تيمار شده با اسانس مرزه و نيز شاهد
بودند.به طور کلي ،نتايج ارائه شده در اين مطالعه نشان
داد که اسانس ترخون و پس از آن اسانس مرزه موجب به
تاخير انداختن اکسيداسيون چربي محصول در طول دوره
ذخيره سازي در حالت انجماد مي گردند.
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Abstract
In this study, the effects of Tarragon and Savory essential oils on oxidative stability of ready-to-eat
shrimp

(Metapenaeus stebbingi) during three months at frozen storage were investigated. Samples

were treated with Tarragon and Savory essential oils and cooked by different cooking methods (frying,
oven baking and steaming). Butylated hydroxytoluene (BHT) was used as a reference to compare
antioxidant activities. During frozen storage, fat hydrolysis was evaluated through measuring free fatty
acid value and oxidation products were measured via peroxide value and thiobarbutiric resistance
substance. At the end of storage, the highest amount of free fatty acids (following the control) was
observed in steamed savory treated samples (3.2% oleic acid) and the lowest amount in Savory and
Ttarragon fried samples (1.11 and 1.75% oleic acid). Following BHT, the lowest amount of peroxide
value was obtained from steamed shrimps treated with tarragon (0.92 meq/kg of fat). Also,
thiobarbutiric acid values in fried and oven baked samples containing Savory essential oil (0.55 and
0.42 mg MA/kg of fat) was higher than samples containing Tarragon essential oil (0.44 and 0.38 mg
MA/kg of fat). The results of the present study indicated that Tarragon and Savory essential oils
retarded the oxidation and samples treated with Tarragon essential oil showed slower hydroperoxide
and malonaldehyde formation than those of Savory-treated or the untreated samples. The best storage
period of the fried, oven baked and steamed products treated with Tarragon and Savory were 1, 2 and
3 months, respectively.
Keywords: Antioxidant, Cold store, Savory, Shrimp, Tarragon
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